
A Magyar Vöröskereszt tájékoztatója az Ukrajnából menekülők ellátásáról 
 
 

1. Az Ukrajnából érkezettek 90 napig jogszerűen tartózkodnak Magyarországon, ha 
nincs is semmilyen papírjuk, menekültstátuszuk stb.  
  

2. Ingyenes egészségügyi és szociális ellátást 90 nap után NEM kaphatnak, ha nincs 
beadott menedékkérelmük. Ezért fontos ennek igénylése. 

  
3. A menedékes státusz regisztrációja azért is fontos, mert az őket ellátók 

szállásköltség támogatása 30 nap után nem lesz érvényes, ez vonatkozik a 4000 
Ft/fő/nap fajlagos támogatásra is az önkormányzatok, az önkormányzatokkal vagy 
védelmi bizottsággal szerződött magánszálláshelyekre is (pl.: hotelek, panziók).   

 
4. A menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályok nem 

alkalmazhatók, ha a szállásadó menedékes számára önkéntes felajánlás alapján 
nyújt szálláshelyet. 

 
5. Az NNK minden gyermeket befogad a magyar védőoltási rendszerbe.  

  
6. Felnőttek: A magyar TAJ szám a munkavállaláshoz fontos elsősorban, nem pedig az 

eü ellátáshoz. TAJ szám nélkül is kapnak eü ellátást. Ha valaki igényel TAJ számot a 
munkavállaláshoz, azt az illetékes járási hivatalnál kell megtenni. 
  

7. Gyermekek: akár ukrán gyermek is igényelhet magyar TAJ számot, ezt viszont nem a 
Járási Hivatalnál, hanem az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál lehet megtenni. 

  
8. Az ukrán munkavállalók foglalkoztatási lehetőségei: 

 menedékkérelem nélkül: 
a) max. 90 napig hiányszakmákban bárhol dolgozhat 
b) egyéni munkavállalási engedélyt kell kérni a kormányhivataltól 
c) engedélyt kell beszerezni az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóságtól, ha 90 napnál tovább dolgozna 
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d) menedékkérelemmel: így a legegyszerűbb, a munkáltató e-ügyintézés 
útján tudja intézni fennakadás nélkül! 

  
9. Létfenntartási támogatás (felnőttek: 28.500.-, gyermekek: 13.000.-): 

 
a) magyar állampolgársággal rendelkezők: 

Járási Hivataltól kell kérni. 45 nap után ők is kötelesek a 
felajánlott  KÖZ(!)foglalkoztatást elfogadni. Akkor nem  köteles csak, ha 
3 év alatti gyermeket nevel. 

b) ukrán állampolgárok:  
Idegenrendészetnél kell kérvényezni. 



  
10. Oktatás: 

 INGYENES OKTATÁSRA csak a kettős magyar állampolgárok és a menedékesek 
jogosultak. Nem ingyenes az oktatás, ha nem menedékes! Az óvoda sem 
ingyenes ilyen esetben! 

 A menedékesek akár bölcsődei ellátást is kaphatnak ingyenesen.  
 2022.04.20-ig a menedékesek jelentkezhetnek érettségire, de a magyar 

szabályok szerint kell azt megtennie, (magyar, matematika, történelem, 
idegennyelv + választható tárgy). Járási hivatalban kell jelentkezni. Abban az 
esetben, ha iskola felveszi a menedékes gyermeket, úgy ő jelenti le az 
érettségire a menedékest. 
  

11. Gyermekvédelmi-gyámhivatali ügy: 
 ha magyar állampolgár, akkor vonatkozik rá a Gyermekvédelmi Törvény 
 ha ukrán, akkor rá nem vonatkoznak a magyar gyermekvédelmi jogszabályok, 

specifikus szabályok érvényesek! 
  

12. Covid Oltások: a védettségi igazolványt Kormányablak adja ki. 
  

13. Szállás finanszírozása: 
  

 A menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályok nem 
alkalmazhatók, ha a szállásadó a menedékes számára önkéntes felajánlás 
alapján nyújt szálláshelyet. 

 21 fő alatt a szállás finanszírozója az önkormányzat 
 21 főtől a megyei kormányhivatalok 

 
 


